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Laaturehua tiiviissä paaleissa
John Deere -paalausverkkojen käytölle löytyy hyvät perusteet. 
Tuotteet ovat suunnitellut kestämään ja suojaamaan paalit 
sekä kuljetuksen, että varastoinnin aikana. 

Paalausverkkojemme korkea laatu ja kestävyys perustuu 
markkinoiden kokeneimpien paalaustarvikkeiden valmistajien 
ja viljelijöiden pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Tuotteet täyttävät 
John Deeren tiukat laatuvaatimukset niin käytettävyyden, kuin 
kestävyydenkin suhteen.

Uusissa XtraNet-verkorullissa on jopa 1,5 kertaa enemmän 
verkkoa kuin vakiorullassa. Niitä käyttäen paalaat pidempään 
ja taloudellisemmin kustannuksin.

Oma John Deere -kauppiaasi on yhteistyökumppani, jolta 
löytyy kaikki, mitä tarvitset rehuntekoon ja sen varastointiin.

Ammattilaisen valinta
XtraNet-verkko

John Deere XtraNet -verkko on suunniteltu nimenomaan John 
Deere -paalaimia varten. Verkon Zebra System -kudoskuvio on 
patentoitu. Se takaa hyvän juoksevuuden paalattaessa ja 
helpon purettavuuden paalia avattaessa.

Zebra-verkkorulla riittää pitempään
XtraNet 4500

Vakioverkkoa riittoisampi
XtraNet 3600

 ■ Erittäin riittoisa – Yhdessä rullassa on 1,5 kertaa enemmän 
verkkoa kuin 3.000 metrin vakiorullassa. Paalattavasta 
sadosta riippuen kaksi Zebra-rullaa riittää jopa koko 
työpäivän ajaksi. Vähemmän rullien vaihtoja – enemmän 
tehokasta paalausaikaa.

 ■ Suojaa paalin koko pinnan leveydeltä – Edge to Edge 
-teknologian ansiosta verkko kietoutuu paalin ympäri tiiviisti 
ulottuen tarkasti reunasta reunaan. Käärintämuovi asettuu 
tiiviisti paalin ympäri ja ne kestävät kuljetusta.

 ■ Erittäin kestävä – Suuri vetolujuus, verkko asettuu tiiviisti 
paalin ympärille.

 ■ Kevyt käsitellä – Lisäpituus ei kasvata painoa, rullassa 
kätevät kantokahvat.

 ■ Verkkoa koko rahalla – Paljon metrejä, runsaasti paaleja.

 ■ Taloudellista paalausta – XtraNet 4500 -rullalla paalaat 
enemmän paaleja kuin muun merkkisillä tarvikeverkoilla. 
Sidontakustannus per paali on pienempi.

 ■ Suojaa paremmin – Edge to Edge -teknologian ansiosta 
verkko kietoutuu paalin ympäri ulottuen tarkasti reunasta 
reunaan. Käärintämuovi asettuu tiiviisti paalin ympäri ja ne 
kestävät kuljetusta.

 ■ Parempi työsaavutus – XtraNet 3600 -verkkorullassa on 1,2 
kertaa enemmän verkkoa kuin 3.000 metrin vakiorullassa. 

 ■ Erittäin kestävä – Suuri vetolujuus, verkko asettuu tiiviisti 
paalin ympärille.

 ■ Kevyt käsitellä – Lisäpituus ei kasvata painoa, rullassa 
kätevät kantokahvat.

 ■ Taloudellista paalausta – XtraNet 3600 -rullalla paalaat 
enemmän paaleja kuin muun merkkisillä tarvikeverkoilla. 
Sidontakustannus per paali on pienempi.

Saatavana myös 2 800 metrin rullina.



3|

-verkko tarjoaa parhaan suojan
John Deere CoverEdge 3800

Crop Packaging Products

CoverEdge-verkon reunojen rakenne on ainutlaatuinen. 
Ne ovat joustavat ja verkko kiristyy ulottuessaan paalin reunan 
yli. Verkko suojaa paalin tarvikeverkkoa paremmin. Paalit 
kestävät käsittelyä ja muovitettaessa kalvo kietoutuu paalin 
ympärille tiiviimmin.

Tämä verkko on suunniteltu nimenomaan John Deere 
-paalaimia ajatellen ja sitä myydään ainoastaan 
Agrimarketeissa.

 ■ Muoviset keskiöhylsyn päät – Perinteistä rakennetta 
käyttövarmempi, kestävämpi ja kevyemmin pyörivä. Paalaat 
tehokkaasti ja  keskeytyksettä aamusta iltaan.

 ■ Suojaa paalin reunat – Reunan yli ulottuva verkko 
sitoo paalin perinteistä verkkoa tiiviimmin vähentäen 
maakosteuden imeytymistä paaliin.

 ■ Pienemmät satotappiot – Verkko ulottuu reunojen yli, 
paali kestää kuormausta ja kuljetusta, ei varisemistappioita 
toistuvassakaan käsittelyssä.

 ■ Paremmat säilörehupaalit – Muovikalvo kiristyy tiiviisti 
paalin pintaan reunoja ja päätyä myöten. Ei ilmataskuja, 
rehun laatu säilyy korkeana.

 ■ Säännöllisen muotoiset paalit – Hyvä työjälki on jokaisen 
paalaajan kunnia-asia. John Deere -paalaimella ja CoverEdge-
verkolla teet pitäjän parhaat paalit.

 ■ Kestää siirtoja ja käsittelyä – Reunan yli ulottuva 
CoverEdge-verkko suojaa paalin perinteistä verkko 
paremmin.

 ■ Käytössä edullinen – CoverEdge-verkon hinta / laatu -suhde 
on kohdallaan. Enemmän ominaisuuksia perusverkon 
hinnalla.

Paalausverkot

-verkko ulottuu reunan yli
John Deere CoverEdge

Tuotenimi Leveys Pituus Rullia per lava (kpl)

John Deere Xtranet 2800m 123 cm 2,800 m 36

John Deere Xtranet 3600m 123 cm 3,600 m 28

John Deere Xtranet 4500m 123 cm 4,500 m 28
John Deere CoverEdge 3800m 130 cm 3,800 m 28



John Deere Zebra -verkkoa käyttäen paalaus sujuu taker-
telematta. Verkon epäsymmetrinen raitakuviointi auttaa 
paalaajaa muistamaan miten päin rulla kiinnitetään 
paalaimeen. Ja paalia purettaessa kuviointi ilmaisee 
avautumissuunnan. 

Punainen merkkiväri tulee näkyviin 5-6 paalia ennen rullan 
loppumista.

John Deere Zebra 
-paalausverkko

Ulottuu  
reunojen yli

Käärimissuunan 
merkit
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Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta materiaalista. Suomessa myytävät tuotteet saattavat poiketa joiltakin yksityiskohdiltaan esitteen tiedoista. Varmista koneiden varustus ja saatavuus John Deere 
‑myyjältä. Tiedot sitoumuksetta. Valmistaja pidättää oikeuden tuotemuutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta ja ilman velvoitetta tehdä vastaavia muutoksia jo myytyihin tuotteisiin. John Deeren kelta‑vihreä väri, loikkaava peura 
‑symboli ja JOHN DEERE ‑nimi ovat Deere & Companyn tavaramerkkejä.

JohnDeere.com


